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Beste volley-vriend(inn)en
Gelukkig Nieuwjaar!
Vooral een gezond, gelukkig en fijn 2018 toegewenst!
Nog weinig activiteiten aan het volleybalfront wat DoskoActa betreft:
terwijl school en/of werk weer losgaan is ‘onze’ opstart wat gebrekkig, dit komt
vooral door het OFK Zaalvoetbal dat in De Trije weer wordt georganiseerd.
Toch gaan enkele teams weer trainen (woensdag, jeugd) of spelen (Dames-1 en
Dames-2, maandag en Meisjes-C3, zaterdag) en ook komen alle CV-teams zaterdag
al in actie!
Ook ‘ontwaken’ de eerste scheidsrechters weer uit hun winterslaap (Hidde en Stef):
allemaal veel succes en plezier toegewenst!
Er wordt op dit moment al wel weer gevolleybald in ons landje:
de World Tour Beachvolleybal wordt gespeeld in Den Haag.
Vanaf deze week zit de bijlage ‘Weekprogramma’ ook weer bij deze wekelijkse
digitale nieuwsbrief.
Vanaf maandag 15 januari draait alles weer volop ... trainingen en kompetities!
Enne ... voorop staat: to Have fun!
DoskoActa

DoskoActa Weekbulletin 9-20

2

Weekbulletin Jaargang 9
Nummer 20

Franeker

7 januari 2018

www.doskoacta.nl

doskoacta@gmail.com

Agenda
DoskoActa
(Sport)kalender
Week 02
==================================== ========================
Ma. 08 jan. Géén trainingen
Veldrijden:
Spelen: Dames-1 en Dames-2
14
Nat. Kampioenschappen
Di. 09 jan. .
Wo. 10 jan. Trainingen Jeugd!
Darts:
Staatsloterij
06/14 WK BDO - Frimley Green
Do. 11 jan. Géén kompetitie
Vr. 12 jan. .
Za. 13 jan. Spelen: Meisjes-C3, alle CV-teams!
Fluiten: Stef Mengerink en Hidde Frankena
Zo. 14 jan. Weekbulletin 09-21

TC
Trainingen
Maandag
Woensdag
Maandag

08 januari
10 januari
15 januari

geen trainingen (zaalvoetbal)
trainingen Jeugd (= vóór zaalvoetbal) !
trainingen weer als vanouds!

Programma
Ivm het zaalvoetbal zijn er komende week geen thuiswedstrijden!
De volgende teams spelen wél (en dus een uitwedstrijd) :
Dames-1, Dames-2, Meisjes-C3 en de CV-teams (zie bijage ‘Weekprogramma’).
Nb: CV-niveau 5 spelen kwalificatiewedstrijden, niveau 4 is al kompetitie!
Uitslagen
Geen
Teams
Dames-1
Dames-2

maandag 8 januari in Sint Anna Parochie de inhaalwedstrijd tegen de
dames van Vovesa ... belangrijk!
ook op maandag 8 januari, maar dan naar Oldemarkt om de bekerwedstrijd tegen DIOS te spelen ... succes!

Arbitrage
Omdat er geen thuiswedstrijden zijn fluiten alleen Stef Mengerink (nationaal) en
Hidde Franekan (promotieklasse).
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Bijlage(s)
. Weekprogramma
En dan nog even dit … wist je dat:
De langste plaatsnaam ter wereld is te vinden is Wales, hier kun je het dorpje
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

vinden.

Deze plaatsnaam telt 58 letters.
De langste plaatsnaam die geschreven is als één woord binnen Nederland is
Gasselterboerveenschemond , dat ligt in Drenthe.
De datum van 7-10-2017 blijft hetzelfde als je ‘m van achter naar voren leest.
De gemiddelde vrouw eet 20 kilogram lipstick in haar leven ... tsja ....
In Nederland heb je vreemde plaatsnamen, zoals: Kijkuit, Hongerige Wolf, Doosje, Raar,
Boerenhol, Nummer Een, Warm en Ziek, Nooit gedacht
De beroemde wiskundige/natuurkundige/astronoom/filosoof Isaac Newton was ook uitvinder van
… het kattenluikje ...

Wij weten ... ’t is niet echt geweldig nieuws wat hierboven staat, maar het vult wel mooi deze
laatste pagina van deze korte uitgave van ons Weekbulletin  !

****** DENK AAN ONZE PARTNERS-IN-BUSINESS (SPONSOREN) ******
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